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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 النقل واللوجستياتلجنة 
 العشرونالدورة 

 2019 ديسمبر/كانون األول 10-9،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 والشروحجدول األعمال المؤقت 

 افتتاح أعمال الدورة. -1

 انتخاب أعضاء المكتب. -2

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -3

 قضايا المتابعة

التوصيات والفني أنشطة التعاون وفي مجال النقل واللوجستيات برنامج عمل اإلسكوا  أنشطةتنفيذ  -4
 عشرة.في دورتها التاسعة  لجنةالالصادرة عن 

 مداخالت الدول. :بلدان العربيةالنقل واللوجستيات في الفي مجال تطورات ال -5

 2030النقل واللوجستيات وخطة التنمية المستدامة لعام 

 بعقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية المرتبطة تحديات السالمة المرور و: 1 نقاشحلقة  -6
2011-2020. 

 .ة في المنطقة العربيةيتكاليف التجارال -7

 على قطاع النقل واللوجستيات.وأثره التحول إلى االقتصاد الرقمي  -8
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 مبادرة الحزام والطريق والمنطقة العربية

 ؟العربية : ماذا تحمل للمنطقةوالطريقمبادرة الحزام  :2 نقاشحلقة  -9

 .النقل واللوجستيات للجنةوالعشرين الحادية موعد ومكان انعقاد الدورة  -10

 ما يستجد من أعمال. -11

 .الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات في دورتها العشرين اعتماد التوصيات -12

 الشروح

 افتتاح أعمال الدورة -1

يوم  الثانية والنصف من بعد ظهرالساعة تبدأ جلسة افتتاح الدورة العشرين للجنة النقل واللوجستيات في 
، الجمهورية اليمنية. ويلقي ممثل                       فندق كمبينسكي في عم انفي  ،2019بر ديسم/كانون األول 9ثنين اإل

الدولة التي تولت رئاسة الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات، كلمة ترحيب، ثم تلقي األمانة 
 االفتتاح.التنفيذية لإلسكوا كلمة 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 

.  وتنتخب اللجنة نائبين )*(أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك" المتحدة. وتنتخب تلك الهيئات سائر
 .من بين ممثلي الدول األعضاء               للرئيس ومقررا 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8تنص المادة 
                                                                                      ية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا  للمادة الهيئات الفرع

                 تقر  اللجنة جدول                                                                              ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت".  وعمال  بهذه المادة، 12
 E/ESCWA/C.5/2019/L.1األعمال المؤقت وتنظيم األعمال المقترح كما يردان في الوثيقتين 

 أو بعد إدخال تعديالت عليهما. ،E/ESCWA/C.5/2019/L.2و

                                                           
الدول األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،  )*(

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة                                                                                              الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ع مان، 
  ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،دولة اللبنانية،  الجمهورية

 الجمهورية اليمنية.
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 قضايا المتابعة

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني والتوصيات  -4
 (E/ESCWA/C.5/2019/3) الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة عشرة

تشرين  28 إلى 26من                                                      المنفذة منذ دورتها التاسعة عشرة، التي ع قدت في بيروت  األنشطة تستعرض اللجنة
                                                                                ، ومنها ما كان مدرجا  في برنامج عمل اإلسكوا، وما ن ف ذ بناء  لطلبات الدول األعضاء 2018الثاني/نوفمبر 

 عشرة. ، وما اضطلعت به األمانة التنفيذية بموجب توصيات اللجنة في دورتها التاسعةتعاون فني من

 الرأي بشأنها. وإبداء لالطالع على هذه األنشطة                واللجنة مدعو ة 

 )مداخالت الدول( العربية التطورات في مجال النقل واللوجستيات في البلدان -5

النقل واللوجستيات  في مجال تطوراتالخر آ عنيقدم ممثلو وممثالت الدول األعضاء مداخالت موجزة 
 فيما يتعلق بتنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل        وخصوصا  للجنة، ةفي بلدانهم منذ الدورة التاسعة عشر

 تساس(.إ) بين الدول العربية

 2030النقل واللوجستيات وخطة التنمية المستدامة لعام 

 حدة للسالمة المرورية عقد عمل األمم المتب المرتبطة تحدياتالو : سالمة المرور1 نقاش حلقة -6
2011-2020 (E/ESCWA/C.5/2019/CRP.1) 

آخر مؤشرات السالمة المرورية في البلدان العربية  ستعرض فيها    ، ت تتخلل أعمال اللجنة حلقة نقاش أولى
السالمة المرورية من  أنشطةوالفرص المتاحة لتمويل  ،قة على مستوى العالمقبالنتائج المحمقارنة 

        تحضيرا . وتأتي حلقة النقاش وفق األولويات اإلقليمية صندوق األمم المتحدة االئتماني للسالمة المرورية
 فبرايرشباط/ 20و 19 فيالمقرر عقده في ستوكهولم  ،الدولي الثالث للسالمة المروريةالوزاري لمؤتمر ل

 .العربيةمواقف التنسيق تتيح و ،2020

 وممثالت الدول األعضاء مدعوون إلى المشاركة في حلقة النقاش وتقديم المداخالت.وممثلو 

 (E/ESCWA/C.5/2019/4) ة في المنطقة العربيةيالتجار تكاليفال -7

أو  في تعزيز عملية التنافسها العربية ودورالمنطقة ة في يتكاليف التجارال تناقش اللجنة موضوع
األولى مرة ال هي، وتقديرهاقامت األمانة التنفيذية لإلسكوا بمؤشرات كمية  يستند النقاش إلىو. إحباطها

في هذا  يستند النقاشو .ين الكلي والقطاعييعلى المستوالعربية لمنطقة لالمؤشرات  هذه           التي ت حسب 
 . محددة اإلطار إلى دراسات حالة

 العربية في مجال التجارة.                                                               واللجنة مدعو ة إلى البحث في سبل تعزيز القدرة التنافسية للبلدان 
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 (لألمانة التنفيذية)عرض  على قطاع النقل واللوجستياتوأثره التحول إلى االقتصاد الرقمي  -8

  ،للوجستياتاقطاع النقل و فيالملموسة لالقتصاد الرقمي على الخدمات في اآلثار  تبحث اللجنة
 رات العالمية واإلقليمية              مواكبة التغي لالعربية  البلدانالتحول المطلوب في حوكمة هذا القطاع في في و

                                المرتبطة بتطو ر االقتصاد الرقمي. ،في الطلب على النقل واللوجستيات

العربية  البلدان                                                                            واللجنة مدعو ة إلى إبداء الرأي في سبل تحسين حوكمة قطاع النقل واللوجستيات في 
 لمواكبة التحول إلى االقتصاد الرقمي.

 منطقة العربيةمبادرة الحزام والطريق وال

 )E/ESCWA/C.5/2019/CRP.2) ؟مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية: 2حلقة نقاش  -9

 .المحتمل على المنطقة العربيةوأثرها والطريق مبادرة الحزام  عن                                    تتخل ل أعمال اللجنة حلقة نقاش ثانية
، ال سيما في القدرة العربية البلدانأمام التي تضعها المبادرة الفرص والتحديات  يستعرض المشاركونو

يسلطون  األعضاء، الدول ون عنوممثلن وأخصائي يشارك في الحلقةو في التجارة والنقل. التنافسية
 .العربية وغير العربيةالضوء على بعض التجارب 

 وممثلو وممثالت الدول األعضاء مدعوون إلى المشاركة في حلقة النقاش وتقديم المداخالت.

 العشرين للجنة النقل واللوجستياتوالحادية موعد ومكان انعقاد الدورة  -10

 .العشرينوالحادية  دورتها انعقاد ومكان موعد تبحث اللجنة في

 ما يستجد من أعمال -11

 ومناقشتها. طرحها اللجنة تقرر قد أخرى مسائل أية البند هذا يشمل

  العشرينلجنة النقل واللوجستيات في دورتها الصادرة عن توصيات الاعتماد  -12

 توصيات لمناقشتها واعتمادها.التنظر اللجنة في مسودة 

----- 
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